
Series 13 – Taqiyya and its use by Pirana Satpanth 
/ પીરાણા સતપથં ારા તા કયાનો વપરાશ

Taqiyya and its use by Pirana Satpanth
Update: 13-Jan-2017 – Changed links to archive.org

29-May-2010

Dear All,

The act of hacking my email address (http://issuu.com/patidar/docs/oe3_-
imam_shah_bava_sathe_ni_varta_laap) http://www.realpatidar.com/a/oe3 by some Satpanthis, 
inspired me to write about TAQIYYA and how Pirana Satpanth has used it for safeguarding its 
interests.

થોડા દવસ પહલા ંમારા email id ન ેhack કરવાના ઘટનાથી (http://issuu.com/patidar/docs/oe3_-

imam_shah_bava_sathe_ni_varta_laap) http://www.realpatidar.com/a/oe3 મને તા કયા અને તેનો 
સતપથંીઓ ારા તેમના ફાયદા માટ કરવામા ંઆવતો ઉપયોગ પર લખવાની ેરણા મળ .

NOTE: There are fresh and continuous attempt to hack my email id are still seen.
ન ધ: મારા email-id ને hack કરવાના તા  અને સતત યાસો ચા  ુછે.

To know…
1. what Taqiyya is?
2. how it is practiced? and
3. what are the dangers of Taqiyya?
see the attachment or follow the link below;
http://issuu.com/patidar/docs/series_13_-taiqyya_and_its_use_by_pirana_satpanth

1. તા કયા ુ ંછે?

2. તેને કિવ રતે પાળવામા ંઆવે છે?

3. તાક યાથી ુ ંખતરો છે?

ણવા માટ attachment ુવો અથવા link પર click કારો
http://issuu.com/patidar/docs/series_13_-taiqyya_and_its_use_by_pirana_satpanth
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I am sure the readers of this attachment will have some thing to think about the message I have 
tried to give in this email/attachment.

મને ખા ી છે ક આ email ને વાચંનાર ને કઈ િવચારવા વો સદંશ આ email/attachment મા ં
તેમને મળશે.

Thanks for your patience in reading the attachment.
સમય કાઢ ને attachment વાચંવા તમારો આભાર

Real Patidar

Video: Taqiyya, lying to spread Islam / તા કયા, ઇ લામના હત માટ છેતર ું
http://www.youtube.com/watch?v=KEC11YJ2oCk
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29-May-2010 

What is Taqiyya? and how is it used by Pirana Satpanth 
તા કયા ુ ંછે? અને પીરાણા સતપથંએ તેનો ઉપયોગ કવી ર તે કાય  છે 

 
Many times we hear that Pirana Satpanth uses Taqiyya for its benefit and to protect its interest. To 
understand what Taqiyya is, please visit the YouTube link of the video prepared by preachers of 
christianity. Apart from the obvious message to adopt christianity, this slide gives very good knowledge 
of taqiyya and how islam has used taqiyya to promote islam in its war of Jihad. 
 
ઘણી વખત અપડ સાભં ુ ં હશ ે ક પીરાણા સતપથં પોતાના ફાયદા માટ અને પોતાનો ધમ વધારમા ં માટ 

તાક યાનો યોગ કર છે. તા કયા ુ ંછે એ ણવા માટ નીચે જણાવેલ YouTube લ ક ુવો, મા ં ચન ધમના 
ચારકો ારા બનાવેલ િવ ડઓ છે. ચન ધમના ચાર ના સદંશ િશવાય તા કયા પર બ  ુસરસ મા હત આપેલ 

છે અન ે સુલમાનો ારા હાદના લડાઈ મા ંતાક યાનો કવો ઉપયોગ કાય  છે તેના પર મા હતી આપેલ છે.   
http://www.youtube.com/watch?v=KEC11YJ2oCk  or alternate link  
http://taqiyya.4shared.com  

 

Some of the important points mentioned in the slide, worth taking note of are;  
આ િવ ડઓમા ંન ધ પ  મા હતી / લાઈડ નીચે માણે છે; 

 
1. Islam’s greatest weapon of Jihad (is taqiyya) 

ઇ લામનો, જહાદ માટ ુ,ં મોટામા ંમો ુ ં હિથયાર (છે તા કય) 
2. Taqiyya literally means “Concealing, precaution, guarding” 

તા કયા શ દ નો મતલબ છે “ ુ ત રાખ ુ,ં પા ુ,ં સાવચેતી, ર ણ” કર ુ.ં 
3. Taqiyya has been used by Muslims since the 7th century to confuse, confound and divide ‘the 

enemy’, to conquer them and make them submit to Islam 
સુલમાનો, તાક યા વાપર ને, ૭ મી સદ  થી તેમના ુ મનને ૂચંવવા, ૂઝંવવા ન ે  ુ મનના 

ભાગલા પડ  “ ુ મન” પર િવજય મેળવવીને અન ેઇ લામ ક લુ કરવા મજ રૂ કર છે. 
4. This works because most people cannot imagine, having a god that embraces lies and deception 

એક એવો ભગવાન હોય  ુ ઠા ુ ં અન ે છેતરપ ડ  ને ગીકાર કરતો હોય એ લોકોના ક પનાની 
બાહરની વાત હોવાથી, તા કયા પોતા ુ ંકામ કર  ય છે  

5. After all, a man’s word is his honour, in the western world. 
માણસની સાચી ક મત એની ુબાન થી થાય છે. 

6. Lying in islam, has nothing to do with morals or values. Its all about spreading Islam and 
safeguarding yourself while doing so. 
ઇ લામમા ંખો ુ ં બોલ ુ ંએ માણસના નૈિતક અને સૈધાિંતક ૂ યોથી કઈ લે ુ ંદ ુ ંનથી. એમા ંતો એટ ુજં 

છે ક ફ ત ઈ સમ નો ચાર આને એ કરતી વખતે પોતાનો બચાવ કરવો. 
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7. Taqiyya, includes: lying under oath, eating pork, drinking alcohol, and deceiving by making 
distorted statement (any form of lies including playing the “victim”). 
સોગદં લઈને ખો ુ ં બોલ ુ,ં માસ ખા ુ,ં દા  પી ુ,ં અન ેિવ ૃત વ ત યથી છેતર ુ ં(અ ય કોઈ પણ કાર ુ ં
ુ ઠા ુ,ં પોતે કોઈનો “િશકાર” છે એમ નાટક કરવા સહ ત ના કાય  કરવા) 

8. A Muslim is permitted to deny or denounce his faith if, by doing so, he protects of furthers the 
interest of Islam, so long as he remains faithful to Islam, in his heart, while doing so. 
પોતાના દલ થી ઇ લામના વફાદાર હોય તો, ધમને બચાવવા માટ અન ે તેના હત માટ, પોતે 

સુલમાન હોવાથી કુરવાની ટ પણ તા કયાના લીધે મળે છે. 
9. Falsehoods told to prevent the denigration of Islam, to protect oneself, or to promote the cause 

of Islam are sanctioned in the Quran and Hadiths. 
ઇ લામને કુસાનથી બચાવવા માટ, પોતાને બચાવવા માટ અન ેઇ લામના હત માટ, ૂઠાણા ંક ખોટ  

વાતનો ઉપયોગની વાતનો ુરાન અન ેહા દતમા ઉ લખે છે. 
10. Taqiyaa is a weapon of Jihad, in the broad path to eternal damnation. 

છેવટ ધુી તી ા એ જહાદનો એક હિથયાર છે. 
11. How could anyone worship a god that has to use men to force conversions or resort to 

deception and threats to get people to worship them? What kind of god is that? 
લોકોને જબરદ તીથી વટલાવા ક છેતરપ ડ  અન ેધમક થી લોકોને ઇ લામ અપનાવા માટ મજ રૂ 

કરવા અમ ે લોકોનો ઉપયોગ લેનારો ભગવાનને કોઈ કવી ર તે ૂ  શક? આવો તો કવા કારનો 
ભગવાન હોય? 

 

Most important element of TAQIYAA is to “confuse, confound and divide” the enemy 
ુ મનને ૂચંવવા, ૂઝંવવા ને  ુ મનના ભાગલા પાડવા એ તા કયનો એક મહ વનો મં  છે  

Now let us take note of some of the instances of use of taqiyaa by Satpanth to protect their interests 
under the increased pressure of converting to Hinduism 

હ ુ  ધમ અપનાવના જબરદ ત દબાવ હઠળ આવતા સતપથં ધમને બચવાના ય નોમા ંથતો તા કયા નો 
ઉપયોગ ના અ કુ દાખલાઓની ન ધ લે ુ ં 

 
1. Formation of Satpanth / સતપથં ધમ ુ ં ળૂ: As mentioned in Series 1 email “Satpanthi way of 

converting Hindus to Muslims” (see links below) Satpanth has been formed with the mission to 
convert Hindus to Muslims using taqiyya. It allowed people to retain Hindu identity and adopt in 
a phased manner Islamic practices. 
 
Series 1 email “Satpanthi way of converting Hindus to Muslims” મા ંજણા યા જુબ, સતપથં ધમ 

ને, તા કયાના મદતથી હ ુઓને સુલમાન બનાવા માટ થાપના કરવામા ંઆવેલ છે. લોકોને હ ુ  
ઓળખ રાખવાની ટ આપીન ેધીર ધીર સુલમાન બનાવામા ંઆવે છે. 
http://issuu.com/patidar/docs/satpanthi_way_of_converting_hindu_to_muslims_-d      and 
http://issuu.com/patidar/docs/series_1_-covering_email_contents  
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2. Corruption of Hindu religious books / હ ુ  ધાિમક ુ તકોને ટ કયા: Major Hindu religious 

books have been corrupted like Atharv Veds, Gita, Puran etc. In kaliyug, Kuran is called Atharv 
Ved by Satpanthis. See links below; 
 
અથવ વેદ, ગીતા, રુણ વગેર હ ુ  ધાિમક ુ તકોને ટ કર ને વટલાવીને ઇ લામીકરણ કરવામા ં
આવેલ છે. કલ ગુ ના અથવ વેદ ને ુરાન બતાવામા ંઆવેલ છે. 
http://issuu.com/patidar/docs/atharv_ved_shlok_comparison_-d 
http://issuu.com/patidar/docs/series_9_-attachment_-extract_of_relevant_pages_of 
http://issuu.com/patidar/docs/series_9_-attachment_-photos_of_original_hindu_ath 
http://issuu.com/patidar/docs/series_9_-covering_email_contents 
 

3. Corrupting Hindu Gods’ avtaars - Bodh Avtaar, Das Avtaar, Kalki Avtaar etc / હ ુ  દવોના 
અવતારને ટ કયા – ધુ અવતાર, દસ અવતાર, ક ક  અવતાર વગેર: 
Corrupting Hindu Gods’ avtaars with the sole intention to include Islamic elements in Hindu 
religion and then to portray that in order to attain salvation, finally followers will have to adopt 
Islam.  
હ ુ  ધમના દવોના અવતારન ે ટ કયા છે અન ેતેમમા ંઇ લામી કરણ કરવામા ંઆ ુ ંછે. એક એ ુ ં ૃશ 

ઉ ુ ંકરવામા ંઆ ુ ંછે ક જો તમને ુ ત જોઈએ તો તમને છેવટ ઇ લામ અપના ુ ંપડ.  
http://issuu.com/patidar/docs/truth_behind_hinduisation_of_satpanth_-d 
http://issuu.com/patidar/docs/budh_avataar_-attack_on_hindu_fundamentals_-d 
http://issuu.com/patidar/docs/series_4_-covering_email_contents 
 

4. Giving our Gods names to the elements of Islam / ઇ લામ ધમના ક દારોને હ ુ  દવોના નામ 

આ યા: Calling Hazrat Ali as Nishkalanki Narayan, Bibi Fatima as Adhya Shakti, Mohammad 
Paigambar as Brahma. If Satpanth was clean inside out then why would it require using such 
deceptive naming strategy? 
હઝરત અલી ને િન કલકં  નારાયણ, બીબી ફાિતમાન ેઅ ય શ ત દવી, મોહ મદ પૈગ બર ને ા ના 
નામ આપવાની ુ ંજ ર પડ . સતપથં જો દર તથા બાહર થી ચો ુ ંહોય તો તેમને આવા ામક નામ 

અપનાવાની યાની શી જ ર પડ ? 
http://issuu.com/patidar/docs/truth_behind_hinduisation_of_satpanth_-d 
http://issuu.com/patidar/docs/series_5_-pirana_pooja_vidhi_and_gnyan_-d 
http://issuu.com/patidar/docs/series_5_some_pages_of_pooja_vidhi_and_gynan 
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5. Corruption of Hindu rituals / હ ુ  ર ત રવાજોને ટ કયા: Many Hindu rituals were corrupted 

so that the faith of people on Hindu religion gets diminished. Janoi was asked to be removed. 
Dead bodies were asked to be buried, unlike doing a funeral by Hindus. For more details see link 
below.  
ઘણા હ ુ  રવાજોને ટ કયા  થી હ ુઓની ધમ પર તેમની આ થા ઓછ  થઈ જય. જનોઈ ઉતરાવી, 
મડદાને બળવાના બદલે દાટવાની થા ુ  કરાવી. વ  ુમા હતી માટ લ ક ુવો. 
http://issuu.com/patidar/docs/series_5_-pirana_pooja_vidhi_and_gnyan_-d 
http://issuu.com/patidar/docs/truth_behind_hinduisation_of_satpanth_-d 
 
 
For details on how Hindu beliefs were corrupted even to the extent of suggesting the killing cow 
helps people attain heaven. Ganges, Mandirs, Idol worhships, Brahmins etc were shown to be 
damned. 
હ ુઓની આ થાને ટ કરવામાટના ય નમા ં ૂ ય ગાય નો વધ કરવાથી પાપ નો નાશ થાય છે, 

એવી ખોટ  થા બેસાડ  છે. ગગંા નદ , મં દરો, િૂત ૂ , ા ણો ને અભશાિપત બતાડ ને હ ુઓની 
તેમના પર ની અ થાને ટ કર  છે. ુવો લ ક;  
http://issuu.com/patidar/docs/budh_avataar_-attack_on_hindu_fundamentals_-d 
 

6. Corruption of Hindu religious / bhakti songs / ધાિમક  ભ ત ગીતોને ટ કયા:  
Our Garbis (sung during nortas) were corrupted at the first place. See 
http://contents.satpanth.com to see how garbis were corrupted. 
 
સતપથં ધમ ને થાપન કરવા માટનો પહલો કદમ હ ુ ં ક હ ુ  ધાિમક ભ ત ગીતોને ટ કર ુ.ં 
નવરા ીમા ં ગવાતા આપડા ગબઓને તેવખતે ટ કરલ હતી. વ  ુ મા હતી માટ ુવો 
http://contents.satpanth.com 
 

7. Creation of deceptive stories like Jannatpuri and Moman Chetamani by Imam Shah / ઈમામ 

શાહ ારા  જ ત રૂ  અને મોમન ચેતામણી વી ામક વાતાઓ લખી. 
Jannatpuri: http://www.ismaili.net/Source/0723/07232g.html has been written for people to 
attract towards Satpanth 
Moman Chetamani: http://www.ismaili.net/granths/chetwanb.html has been written to warn 
people what might happen if they do not pay dasond and doubt Satpanth dharm and Imam 
Shah. 
જ ત રૂ : (http://www.ismaili.net/Source/0723/07232g.html) ને લોકોને સતપથં તરફ આકષવા 
માટ લખવામા ંઆવેલ છે. 

મોમન ચેતામણી: (http://www.ismaili.net/granths/chetwanb.html) મા ંલોકોને ચતેવવામા ંઆ ુ ંછે 

ક જો તેવો દસો દ નહ  આપ ેતો તેમની ુ ં ુ ગિત થઈ શક તેમ છે. 
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8. Attempt to cut-off the roots and association with Hindus / પોતાના ળૂ માથંી કાપી નાખવાના 
યતનો: 

Pragji Kaka and Sayyed Imam Shah heir Sayyed Vali Miya in a meeting all three Panchadas 
(whole Kachchh / Kutch) on 12 Jan 1877 asked people from our samaj to boycott Samaj’s 
appointed Gor Brahman Gauridas Shamdas and Gor Jani Dayashankar and ordering not to call 
him for our religious affairs. Similarly asking not to register our family census datas with our 
Vahivancho Barot (person who records population census for our samaj). Further ordering to 
boycott all Brahmins from our samaj. All these orders were made in a attempt to cut us off from 
our Hindu roots.  
તા ૧૨-૦૧-૧૮૭૭ ના ાગ  કાકા અન ેઈમામ શાહના વસંાજ સૈયેદ વલી િમયા ના ને ૃ વ હઠળ ણ ે

પાચંડાણી ( ણૂ ક છ) સમાજ ભેગી કર ને આપડા સમાજના ગોર ગૌર દાસ શામદાસ તથા ની 
દયાશકંર ને ર  આપવામા ંઆવી. તેમજ સમાજના બારોટ વહ વચંા પાસે કઈ લખવાની ના પાડવામા ં
આવી તેમજ ાન ને પણ બોલવાની સખત મનાઈ કરવામા ંઆવી. એમ આપડા હ ુ  ળૂ થી આપન ે

કાપી નાખવાના યતનો કરવામા ંઆ યા. 
http://issuu.com/patidar/docs/series_6_-kirti_dwaj_-d  
 

9. Paying Dasond was mandatory / દસો દ આપવાની ફરજ પડ : No religion other than Satpanth, 
makes mandatory for its followers to pay Dasond –Read Moman Chetamani written by 
Imam Shah. This suggests that the religion was formed to earn income from its followers 

and nothing to do with Hinduism. 
સતપથં િશવાય કોઈ પણ અ ય ધમ મા ંદસો દ આપવાની ફરજ ાય નથી. વાચંો ઈમામ શાહ રચત 

મોમન ચેતવણી. આના થી ખબર પડ છે ક સતપથં ધમ પૈસા કમાવા માટ ઉભો કરવામા ંઆવેલ છે અન ે

તેન ે હ ુ વ સાથે કોઈ લેવા દવા નથી. 
http://www.ismaili.net/granths/chetwanb.html 
 

10. Publishing deceptive, defamatory, baseless and utter false pamplets / બદનામ કરવા, ામક 

િનરાધાર અને ત ન ખોટા પરચાઓ છાપવા:,  
Right from the early days, some people from Satpanth samaj have published defamatory, 
baseless and false pamphlets in an attempt to discredit the work done by people against 
Satpanth. If Satpanth has nothing to hide, why does it need to resort to such pamphlets. They 
have published such defamatory, baseless and false pamphlets against Adhya Samaj Sudharak, 
Shri Narayanji Ramji Limbani, of Kutch Kadva Patidar samaj, who has saved the whole samaj 
from the clutches of muslims. These pamphlets are reprinted even during the present Swarnim 
Mahotsav held at Nakhatrana between 09 to 12 May 2010. These pamphlets have been even 
uploaded on the internet also. This is clearly one of the taqiyya move to that people in distant 
future get confused about the credibility of his work. 
ુ ુવાત થી સતપથં સમાજના લોકો, માણસોને બદનામ કરવા હ થુી િનરાધાર અન ે ત ન ખોટા 

પરચાઓ છાપ ેછે  થી એ ય તની િત ઠા પર દાગ લાગે અન ેતેના સારા કાય  પર લોકો શકંા કરવા 
લાગે. જો સતપથં ને કઈ પાવા ુ ંન હોય તો આવા પરચાઓ કમ છાપે છે. તેવોએ સમાજના આ  
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ધુારક નારાયણ  રામ  લ બાણી ને બદનામ કરતા પરચાઓ છાપેલા છે. નારાયણ રામ  લ બાણી 
બાપાએ આપડા આખા ક છ કડવા પાટ દાર સમાજને સુલમાન બનવાથી બચા યા છે. આવા બદનામ 

કરતા પરચાઓ હાલના તા. ૦૯ થી ૧૨-૦૫-૨૦૧૦ દર યાન ઉજવાતા વણમ મહો સવ વખતે પણ 

બટવામા ંઆ યા છે અન ે ટરનેટ પર પણ કાિશત કરવામા ંઆ યા છે. તાક યાનો વપરાતો હોય તેના 
સ તુ તર ક આ કાય ગણવામા ંઆવે છે  થી લાબંા ભિવ યમા ંનારાયણ રામ  લી બની વા લોકોના 
ચ ર  અને િવ ાસ પા તા પર દાગ લાગે અને ભિવ યના લોકો મુરાહ થઈ ય. 
 

11. Changing original books of satpanth, (some of them even written by Imam Shah), to give a 
outwardly Hindu look / ઈમામ શાહ ારા લખેલી ુ તકોને તેમજ સતાપથં ધમની વષ થી ચાલતી 
સાચી ુ તકોને વટલાવીને બહાય હ ુ  પ આ યો છે.  
Original books, followed for centuries together, by Satpanthis have been dis-owned and 
replaced with new books. The original books were followed since the time of Imam Shah, but 
clearly showed that Satpanth was a sect of Islam. http://issuu.com/patidar/docs/series_5_-
pirana_pooja_vidhi_and_gnyan_-d. All such books are now disowned and replaced with new 
books under the pretext of improving the religion. See Kucth Mitra news paper, published in 
Kutch, Gujarat, dated 05 May 2010 Page No 11. Another basesless and false argument given is 
that Satpanth books were made Islamic to save the religion from moghuls, which does not hold 
any ground. 
સકડો વષ થી માનાતી/પાળાતી સતપથં ધમની સાચી ુ તકોને ર  કર ને નવી ુ તકોને કૂ  દ ધી. 
ઈમામ શાહ વખતની સાચી ુ તાકાતો હતી, મા ંસતપથં ધમ એક નીઝાર  ઈ માઈલી ધમનો ફા ુ ં છે 

એમ ચો ુ ં સમ ય ુ ં હ ુ,ં તેવી ુ તકોને બદલાવી નાખી. તેમની એક સાચી ુ તક માટ ુવો 
http://issuu.com/patidar/docs/series_5_-pirana_pooja_vidhi_and_gnyan_-d ધમન ે ધુારવાના 
બહાના હઠળ બધીજ ુ તકો બદલી નાખી. ુવો છા ુ ંક છ િમ  તા ૦૫-૦૫-૨૦૧૦ પેજ ૧૧. ુ તકો 
બદલવા પાછળની બી ુ ં પણ િનરાધાર અને બે િુનયાદ કરણ બતા ુ ંછે ક ધમને મોઘલ રા ઓથી 
બચાવા માટ ઇ લામી કરણ કરવામા ંઆવેલ હ ુ,ં તેન ેહવ ે ધુારવામા ંઆવે છે. 
 

12. Filing false police and court cases / ત ન ખોટા પો લસ અને કોટ કસો દાખલ કરવા: 
People from Satpanth samaj have filed cases against leading people from Hindu Samaj (Kutch 
Kadva Patidar Samaj) even at each village level and especially against people who were active in 
protecting the interests of Sanatan Hindu samaj. The only intention of filing such false cases is to 
harass such active people and to demoralise them. This was an attempt to set a wrong example 
amongst ordinary people and scare them away from direct confrontation with Satpanth samaj. 
સતપથં ધમના લોકો, સનાતન ધમના આગેવાનો સામ,ે તેમને ફ ત હરાન પરશાન કરવા અન ેતેમ ુ ં
મનોબળ ભાગંવાના હ થુી, ત ન ખોટા અન ે િનરાધાર પોલીસ અન ેકોટ કસો કયા છે. આ યથા ગામો 
ગામના લોકો ભોગવે છે. સામા ય લોકો સામે સતપથં ધમ સામા થનાર લોકોની ુ ંહાલત થાય છે, તેનો 
દાખલો બેસાડવાનો યત િશવાય કઈ નથી.  થી લોકો સતપથં ધમના ખલાફ બોલવા ુ ંબદં કર  
દ. 
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13. Creating deceptive internet ids / ટરનેટ પર ામક એ-મેલ ખોલવા: Creating deceiving internet 

ids, email ids and email groups and signing off such mails with the name of Real Patidar. While  
the original work of Real Patidar came initially from realpatidar@gmail.com and later due to 
coming up of deceptive email ids, switched to mail@realpatidar.com. Examples of such 
deceptive email ids include realpatidaar@gmail.com, realpatidarr@gmail.com, real-
patidar@googlegroups.com. The contents circulated by such deceptive ids are totally against 
the original writings. This has been done in order to deceive, confuse and misguide people 
towards the original writings.  
 
Of late, there was a latest attempt to hack one of the original email id realpatidar@gmail.com 
and then send confusing emails. See http://issuu.com/patidar/docs/oe3_-
imam_shah_bava_sathe_ni_varta_laap  
 
If Satpanth people do not agree with what Real Patidar has to say, they can always create any 
other (non-deceptive) email id and put forward their view. There is absolutely no justification 
for creating any deceptive ids. This is a classic example of Taqiyya. 
 
ટરનેટ પર Real Patidar ના નામ નો ુ ુપયોગ કર ને ામક ID ખોલીને તેમાથંી લોકોને એ-મેલ 

મોકલવા ણ ે Real Patidar પોતે લખતો હોય. Real Patidar ની original એ-મેલ ID હતી 
realpatidar@gmail.com અન ે ામક email id બાહર આવના કરણ થી mail@realpatidar.com નામ ે

email id ખોલવામા ંઆવી. 
 
અ કુ ામક email id આ માણ ે છે; realpatidaar@gmail.com, realpatidarr@gmail.com, real-

patidar@googlegroups.com. આવા ID માથંી Real Patidar ના આપેલ સદંશના ત ન િવ ુ  સદંશો 
આપવામા ંઆવે છે. 
 
હમણા ન કમા ંReal Patidar ની original email id ને hack કરવામા ંઆવી અન ેતેમાથંી ભામક emailઓ 

મોકલવામા ંઆ યા. http://issuu.com/patidar/docs/oe3_-imam_shah_bava_sathe_ni_varta_laap  
 
 
જો કોઈ પણ Real Patidar ના વાત થી અસહમત હોય, તો તેવો intenet પર કોઈ પણ અ ય id ( ામક 

ના હોય તવેી) ખોલીને પોતાની વાત લોકો સામ ેર ુ  કર  શક છે. તા કયા વપરાતો હોય તેનો આ એક 

ચોખો દાખલો છે. 
 

14. Rally against issue of Shwet Patra (White Paper) / ેત પ  સામે મોરચો: 
Shwet Patra was issued by our (Kutch Kadva Patidar) samaj clarifying the position that the 
religion of the samaj was Hindu Sanatan religion. On 01 May 2010 Satpanth Samaj organized a 
rally in protest of issue of shwet patra by KKP Samaj. See news paper Kutch Mitra dated 
02 May 2010. Shwet Patra is a clarification that our samaj believes in Sanatan Dharm and people 
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following Hindu Sanatan Dharm are its members. Only a non-hindu religions institution should 
have any problem with Shwet Patra. 
 
સમા  બાહર પડલા તે પ  મા ંચોખવટ કરવામા ંઆવેલ છે ક સમાજ સનાતન હ ુ  ધમ યોનો છે. તા 
૦૧-૦૫-૨૦૧૦ ના રો  સતપથં સમા  આ તે પ ના િવરોધ મા ંમોરચો આયો જત કાય  હતો. ુવો 
છા ુ ંક છ િમ  તા ૦૨-૦૫-૨૦૧૦. કોઈ પણ હ ુ  ધમ યોન ેઆવા તે પ  સામ ેકમ કઈ વાધંો હોય. 
 
 

15. Diverting attention from the main topic / ુ ય ુ ાઓ થી યાન બટવાના ય ન કરવા: 
Under the present context, raising irrelevant questions viz samaj ekta, inter caste marriages, 
liquor and other vices, eating non-veg, etc during the debate on religion/dharm and thus 
diverting the attention of samaj members from the real issue. In any samaj, society, country 
there are bound to be presence of multiple problems. But when somebody is discussing a 
particular topic it is not expected from people to start raising issues that are not relevant to the 
main topic. However, if someone does so, it means that such person do not have anything 
substantial to say about the topic. Further, such people do not want this topic to be discussed 
and want to divert the focus of people towards any other irrelevant topic. 
 
કોઈ પણ સમાજ, ધમ ક દશ ઘણી બધી ુ કલીઓથી ૂજ ુ ંહોય છે. પણ જયાર સમાજ મા ંધમના નામ ે

વાત ચચાતી હોય યાર બી  બન જ ર  ુ ાઓને (ધમ થી જોડ  ન શકાય તેવા ુ ાઓ) ઉપાડવા એ 

અપે ત નથી. સમાજની એકતા, બી  નાત ના છોકરા / છોકર  સાથ ેલગન, દા , ત બા ુ, નોન-વેજ 

વગેર ુ ાઓ ઉપાડ ને ચચાને ળૂ ુ ાથી ભટકવાના યતો કરવા.  થી ધમના ુ ા પર રુતી 
ચચા ના થાય અને તેમા ંતે ુ ં વાથ સચવાય. 
  

16. Misguiding people by the adding the word “Sanatan” to name of religion to be called “Satpanth 
Sanatan Dharm.” On the other hand protesting the use of word “Sanatan” by the KKP Samaj. We 
all know that Satpanth is a Nizari Ismaili Sect (a branch of Islam) and the only connection it has 
with Hinduism is that some of the followers of Satpanth are Hindus. Later on such people get 
converted to muslims gradually. 
In order to attract more and more Hindus by making them believe that Satpanth is a Hindu 
religion, the word Sanatan has been added to the name of the Dharm. They have crossed the 
limits by changing the name given by the founder of Satpanth Dharm and their guru Imam Shah. 
There is no legitimate reason for adopting such name. 
 
પોતાના ધમ ના નામમા ં“સનાતન” શ દનો યોગ કરવો અન ેબી  બા ુ  આપડ  સમાજમા ંસનાતન 

શ દ નો િવરોધ કરવો એ મેલ ના ખાવા વી વાત છે. આપડ ણીએ છ એ ક સતપથં ધમ એક 

નીઝાર  ઈ માઈલી ધમ ુ ંફાં ુ ં છે  હ ુ  અ ુયંાયોને હ ુ  ઓળખ રાખવાની ટ આપે છે પણ ધીર ધીર 

તેમને સુલમાન ધમ તરફ વટલાવામા ંઆવે છે.  
 
http://issuu.com/patidar/docs/satpanthi_way_of_converting_hindu_to_muslims_-d      and  
http://issuu.com/patidar/docs/truth_behind_hinduisation_of_satpanth_-d  
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The Danger: All these superficial changes can be reversed, including the present books. It is always 
possible to revert back to old books (with pure Islamic contents). All these superficial changes are very 
dangerous especially, when and after the whole samaj adopts Satpanth religion, thinking Satpanth is a 
Hindu sect. Later on even if some individual finds that he has been cheated, he will have no option left 
with him, because if he tries adopts Hinduism then (after the whole samaj has adopted Satpanth), the 
social security concern will become a big issue for him. These are the same feelings shared by many 
Khojas and Voras today, who want to reconvert to Hinduism, but cannot do because of the fear of being 
boycotted by their society.  

All the points noted above suggest that TAQIYYA has been very prominently 
used by Satpanth Dharm for its benefit and to safeguard its interest. No religion, 
other than Islam, uses TAQIYYA. 

ખતરો: હાલના નવા ુ તકો સહ ત, ઉપર જણાવેલ બા  બદલાવ ગમે યાર ઉલટાવી શકાય. ઉપરથી હ ુ  વા 
દખાતા બદલાવ ના ભરોસે કોઈ ય ત ક સમાજ સતપથં ધમને અપનાવ ેતો તેના લબંે સમયે ભયકંર પ રણામ 

થઈ શક તેમ છે. કારણક એક વખત આખો સમાજ સતપથં ધમને અપનાવી લ,ે અને યાર પછ  સતપથં ધમની 
ૂની ુ તકો અન ેર ત ર વાજો પાછા લાવામા ંઆવ ે યાર પછ  કોઈ પણ એક ય ત સમાજ સામ ેબળવો કર ને 

પાછો હ ુ  ધમ અપનાવાની હ મત ન કર  શક. કરણ ક તેમ કર તો તેન ેસમાજ થી બાહર કર  નાખવાનો ભય 

હોય છે.  

નોધ લીધેલ અને ઉપર જણાવેલ ુ ાઓથી એટ ુ ં તો પ ટ થાય છે ક તાક યાનો 
ઉપયોગ સતપથં ધમના હત માટ બ ુ સાર  ર તે કરવામા ંઆવે છે.  ઇ લામ િશવાય કોઈ 

પણ અ ય ધમ તાક યાનો ઉપયોગ કરતો નથી. 

There are many authors who have written about the fact that Satpanth uses Taqiyya for its benefit. For 
example; 
સતપથં ારા પોતાના ધમ હત માટ તા કયા ના ઉપયોગ ની વાત ઘણા બધા લેખકોએ કરલ છે. દાખલા તર ક; 

1. Co-existence and Communalism – The Shrine of Pirana in Gujarat by Dominique S Khan and 
Zawahir Moir 

2. Lived Islam in South Asia –by Imitiaz Ahmad & Helmit Reifeld 
3. Gujarat Unknown - by J J Roy Burman 
4. The Shia Imami Ismaili Muslims: A Short Introduction - by Jimmy R. Davis 
5. The foundations of the composite culture in India -  by Malika Mohammada 
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Satpanth 
7. http://www.riifs.org/journal/essy_v3no1_dftari.htm 
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